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 حنو فهم أفضل.. منوذج النمو بني الطفرتني

 

 عبزاهلل ستُز ايضارم.ر

 مجع١ٝ االقتضارٜني ايبشض١ٜٝٓ

 

إٔ أتكزّ بايؾهض ادتظٌٜ يألخ ايعظٜظ ايزنتٛص أمحز  ريف ايبزا١ٜ، أٚ

ايٝٛؽع ص٥ٝػ مجع١ٝ االقتضارٜني ايبشض١ٜٝٓ ع٢ً رعٛت٘ يٞ ٚاصضاصٙ 

 .ع منٛسز ايُٓٛاملغتُض ع٢ً تكزِٜ ٖشٙ احملاضض٠ سٍٛ َٛضٛ

 

فًكز .  َٛضٛع ايُٓٛ ؽػٌ اٖتُاَٞ ايفهضٟ َٓش عؾضٜٔ ع١ٓ تكضٜبًا

 – <?@8بزأت ايتفهري فٝ٘ َع اعزارٟ ملٛضٛع ايزنتٛصا٠ يف ايفرت٠ 

ٍ االْتاز ٚداْب ايعضض اٚيكز نإ اٖتُاَٞ سٝٓشاى مبٛضٛع رٚ.  1@@8

ٚاٖتُاَٞ ٚيكز اْكطع اٖتُاَٞ بٗشا املٛضٛع بعز ختضدٞ .  يف االقتضار

مبٛاضٝع اقتضار١ٜ أخض٣ ناْت ترتنظ سٍٛ أعٛام ايعٌُ ٚاألدٛص 

ٚبايطبع األُْٗاى ايهبري يف ايعٌُ االراصٟ ايشٟ َا ٜظاٍ اٖتُاَٞ األٍٚ 

 .سايًٝا
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َٔ َا تضتب ع٢ً سيو ٜٚبك٢ ايكٍٛ، بأْ٘ َع بزاٜات ايطفض٠ ايٓفط١ٝ اذتاي١ٝ 

يطبع طٜار٠ االْفام طٜار٠ االٖتُاّ مبٛضٛع ايُٓٛ االقتضارٟ َع با

 .االعتجُاصٟ بغبب اصتفاع أععاص ايٓفط ٚبايتايٞ تظاٜز االْفام اذتهَٛٞ

ٌٖ :  ٚبايطبع تطضح ايفرت٠ اذتاي١ٝ تغاؤالت عزٜز٠ سٍٛ َٛضٛع ايُٓٛ

ميهٔ ملعزالت ايُٓٛ اذتاي١ٝ األعتُضاص؟   ٚبايتايٞ نٝف ميهٔ حتكٝل 

ٛ؟  َٚا ٖٞ جتاصب ايزٍٚ سيو؟  َٚاٖٞ َضارص ايُٓٛ؟   َٚا ٖٛ ستضى ايُٓ

ٚحنٔ ْؾاٖز تبؤ ..ٚخاص١.. املتكز١َ ٚاذتزٜج١ ايتضٓٝع يف ٖشا ادتاْب؟

 .اهلٓز ٚايضني فُٝا ٜتعًل بتشكٝل َعزالت ايُٓٛ ايعاي١ٝ

تغًٝط ايضؤ ع٢ً  عأساٍٚ يف ٖشٙ احملاضض٠ اييت ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ قضري٠

 .ايغابك١األع١ً٦  –ادتٛاْب األعاع١ٝ ملٛضٛع ايُٓٛ ضُٔ احملاٚص 
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َٔ رصاعات ايُٓٛ فإٕ أِٖ املتػريات اييت تغتدزّ يًكٝاؼ تتُجٌ يف َا   :أٚاًل

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايٓاتر احملًٞ .  ٜغ٢ُ َتٛعط ايٓاتر احملًٞ االمجايٞ يًفضر

 نياالمجايٞ يف نْٛ٘ ٜكٝػ ايٓاتر ايهًٞ يًغًع ٚارتزَات القتضار َع

ٚيكز ٚدزت .  أخض٣ َٔ ْاس١ٝ، ٚنشيو ٜكٝػ ايزخٌ ايهًٞ َٔ ْاس١ٝ

ايزصاعات املكاص١ْ االقتضار١ٜ ايزٚي١ٝ بإٔ ايزٍٚ سات ايٓاتر احملًٞ االمجايٞ 

يًفضر األع٢ً ٜتُتع افضارٖا عٝا٠ أفضٌ فُٝا ٜتعًل بتػش١ٜ األطفاٍ، 

ٚيهٔ ٌٖ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ .  ٚاعتٗالى ايغًع االعتٗالن١ٝ األخض٣

 أنجض ععار٠؟ايزٍٚ سات ايٓاتر االمجايٞ احملًٞ األع٢ً 

ٚيهٔ ال ؽو إٔ سيو .  يٝػ بايضضٚص٠ بإٔ مجٝع أفضار ٖشٙ ايزٍٚ ععزا٤

أفضٌ ٚصف١ يًغعار٠ ميهٔ إٔ ٜكزَٗا االقتضارٜٕٛ يًزٍٚ اييت تطضح إٔ 

 .تتشٍٛ إىل زتتُعات ععٝز٠

 

أثٓا٤ قٝاَٞ باالعزار ايغضٜع هلشٙ احملاضض٠ َٚع قٝاَٞ مبضادع١   :ثاًْٝا

َا ُٓٛ االقتضارٟ َع ظٗٛص االقتضار اذتزٜح أٚ عضٜع١ يتطٛص ْظضٜات اي

، صٜهاصرٜٚطًل عًٝ٘ باملزصع١ ايهالعٝه١ٝ بز٤ بارّ مسٝح، ٚ

بعز َٚضٚصًا بٓظضٜات املزصع١ ايٓٝٛ نالعٝه١ٝ يف فرت٠ َا َايٝجٛشٚ

ايٓظض١ٜ ايٓٝٛ ايجا١ْٝ عٔ ايتطٛصات اييت صاسبت  اذتضب ايعامل١ٝ َٚٔ ثِ املٛد٘

إٔ أطعِ بإٔ  فإْ٘ ميهٔ.  تضف ايجُاْٝٓاتش َٓنالعٝه١ٝ يًُٓٛ َٓ

ٚيهٔ نٝف .  ايتاصٜذ أؽب٘ بإٔ ٜعٝز ْفغ٘ ٚيهٔ بايطبع بؾهٌ أصق٢
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فًكز صنظت ايٓظضٜات االقتضار١ٜ األٚىل يف ايتاصٜذ االْغاْٞ   سزخ ٖشا؟

َٚٔ ثِ أْتكٌ إىل صأؼ املاٍ يف َٓتضف ايكضٕ .  ع٢ً ايعٌُ نُضزص يًُٓٛ

زٜح سايًٝا عٔ صأؼ املاٍ ايبؾضٟ يٝػ يف عزر ٚأخريًا أصبح اذت.. املاضٞ

 Stock of“عٓٛات ايزصاع١ فشغب ٚيهٔ يف ن١ُٝ نت١ً املعضف١ 

Knowledge” ٖٚشا َا عأقّٛ بايرتنٝظ عًٝ٘ يف ٖشٙ .  ايشٟ ٜتُتع بٗا

 .احملاضض٠

 

ْظض١ٜ ايُٓٛ االقتضارٟ يف ايزصاع١ ايهالعٝه١ٝ ناْت تفغض   :ثايجًا

 .ز نبري ع٢ً ايعٌُضُٔ منٛسز ٜعتُز إىل س

 

فُع افرتاض سذِ َعني َٔ ايعٌُ عٓز َغت٣ٛ َعني َٔ االْتاز نإ 

ٕ ٚأٟ فا٥ض نا ايهفافايعاٌَ سٝٓشاى ٜزفع ي٘ أدض عٓز َغت٣ٛ 

 .نُا نإ ٜزع٢ سٝٓشاى ٜضانِ َٔ قبٌ َايو صأؼ املاٍ أٚ ايضأمسايٞ

 . ٚنإ سافظ ايرتانِ ٜؾذع ايضأمسايٞ ع٢ً طٜار٠ ايطًب ع٢ً ايعٌُ

ٚبأفرتاض ثبات سذِ ايغهإ، فإٕ طٜار٠ ايطًب ع٢ً ايعٌُ، يف ظٌ عزّ 

 .تػري سذِ ايغهإ بؾهٌ نبري ٜؤرٟ إىل طٜار٠ األدٛص

 

َغت٣ٛ ايهفاف فإٕ سيو ٜؤرٟ إىل طٜار٠  فٛمٚبايتايٞ َع طٜار٠ األدٛص 

 The Malthu (1798)ٓظض١ٜ املايجٛع١ٝ يًغهإ ايايغهإ سغب 
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siam theory of population  . ٌَُٚع منٛ ايغهإ، فإٕ عضض ايع

ٚبايتايٞ ٜظٗض .  سز ايهفاف إىلٜظرار ٚبايتايٞ تٓدفض األدٛص َض٠ ثا١ْٝ 

ٖٚهشا .  َٔ دزٜز يٝؾذع ايرتانِ ٚطٜار٠ ايطًب ع٢ً ايعٌُ  ايفا٥ض

 .تغتُض ايزٚص٠ َٔ َضس١ً إىل َضس١ً السك١

 

ٕٛ اذتزٜزٟ يألدٛص ٚبايطبع فإٕ ٖشا ايُٓٛسز ٚايشٟ ٜعتُز ع٢ً َفّٗٛ ايكاْ

“The Iron law of Wages” جتاٚطٙ ايتاصٜذ االقتضارٟ يًزٍٚ املتكز١َ   .

ٖشا ايُٓٛسز ٜعاْٞ َٔ ايعزٜز َٔ ايٓٛاقط، فع٢ً عبٌٝ  إٔ إضاف١ إىل

ِ ْتٝذ١ يشيو طٜار٠ ايطًب املجاٍ، عٓزَا تظرار األدٛص يٝػ بايضضٚص٠، إٔ ٜت

زاًل َٔ سيو ع٢ً عًع نُاي١ٝ أخض٣ ٚملاسا ال ٜظرار ايطًب ب ..ع٢ً األطفاٍ

 .نايغٝاص٠، ٚايغفض، َٚا ؽاب٘ سيو

 

 .ٚيهٔ َا ُٜٗين يف ٖشا ايُٓٛسز ٖٛ رٚص ايعٌُ نُشضى أعاعٞ يًُٓٛ

 

، اعتكز ايعزٜز َٔ >;@8عٓزَا أْتٗت اذتضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ فذأ٠ عاّ 

 – @9@8بإٔ ايغالّ عٛف ٜؤرٟ إىل عٛر٠ ايهغار ايعظِٝ  االقتضارٜٕٛ

8@::. 
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أٍٚ سضب أَضٜه١ٝ َٓش ايجٛص٠ ٚ.  فًكز ناْت أٚصبا ٚايٝابإ حتت االْكاض

ٚيكز تٛقع زتًػ .  األَضٜه١ٝ نإ ٜأتٞ بعزٖا ساي١ عا١َ َٔ ايضنٛر

 .االستٝاطٞ ايفٝزصايٞ سٝٓشاى سيو ايضنٛر

ٚيهٔ َا سزخ نإ عهػ ايتٛقعات فًكز ؽٗزت َضس١ً َا بعز اذتضب 

غتزميًا غري َغبٛم يف تاصٜذ ايعامل االقتضارٟ اعتُض ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ منًٛا َ

 .ست٢ بزاٜات ايغبعٝٓات يف ايكضٕ املاضٞ

 تًٕٕٛ حيٚأصبح االقتضارٜٛ.  عًِ االقتضار َٚع ٖشا ايُٓٛ أطرٖض رٚص

ايكضاص االقتضارٟ ٚخاص١ بعز صعٛر دٕٛ نٓٝزٟ  صٓعَتكز١َ يف  ًاَٛاقع

 .1=@8ايشٟ اْتدب ص٥ٝغًا عاّ 

 

عغهض االؽرتانٞ َٔ رٚص اذتضب ايباصر٠ بني امل اإلؽاص٠ إىلنُا ٜٚٓبػٞ 

.  ْاس١ٝ ٚايػضبٞ ٚايضأمسايٞ َٔ ْاس١ٝ أخض٣ ٚخاص١ صعٛر ايضٚؼ إىل ايفضا٤

سيو بني ٚاالقتضارٜني يف ايعامل يكز أؽعٌ ٖشا ايٛضع فتٌٝ املٓافغ١ بني 

 .  اقتضار ايغٛم َٔ ْاس١ٝ، ٚاقتضار ايتدطٝط املضنظٟ َٔ ْاس١ٝ أخض٣

ٚيكز ناْت املٓافغ١ ع٢ً أؽزٖا بني االقتضارٜني سٍٛ األعًٛب األَجٌ 

 .يبٓا٤ ايزٍٚ

 

ضُٔ ٖشٙ األدٛا٤ تظاٜز االٖتُاّ َٔ دزٜز بٓظضٜات ايُٓٛ االقتضارٟ 

ٚايشٟ  Harod – Domarَاص ٚر –ٚميهٔ االؽاص٠ ٖٓا إىل منٛسز ٖاصٚر 
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رٚز ايشٟ ٚايزٚص املظ.  ٜؤنز ع٢ً أ١ُٖٝ االعتجُاص نُشضى يالقتضار

خًل ايطًب َٔ ْاس١ٝ ٚخًل ايطاق١ االْتاد١ٝ َٔ  حًٜعب٘ االعتجُاص َٔ سٝ

 .ْاس١ٝ أخض٣

 

فًكز أٖتِ ايٓٝٛنالعٝهٕٝٛ .   ٚبُٝٓا أٖتِ ايهٝٓظٜٕٛ ظاْب ايطًب

 .ظاْب ايعضض

ٚايُٓٛسز نإ ٜؾري إىل إٔ االقتضار نإ ميهٔ إٔ ُٜٓٛ ٚسيو َٔ 

خض، فإٕ َضاعف١ َعزٍ االرخاص عتؤرٟ مبع٢ٓ آ.  خالٍ طٜار٠ َعزٍ االرخاص

 .إىل َضاعف١ َعزٍ ايُٓٛ
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 6007 – :600َعزٍ ايُٓٛ، َعزٍ االعتجُاص، اْتاد١ٝ االعتجُاص 

 

 

ΔGDP 

GDP 

(1) 

I 

(2) 

Y6DP 

(3) 

 

(1)/(3) 

2002     

2003 7.2 729.86 21.6 0.33 

2004 5.6 859.67 24.1 6.23 

2005 7.9 936.56 24.3 0.33 

2006 6.5 1187.60 28.9 0.22 

 

Δ   Y  = S 

   Y   V 

Where:  v =   k 

                      Y 

:  S =   S     =   Δ K 

           Y            Y
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(8;=5 – 9>=5)َعزٍ ايُٓٛ، َعزٍ االعتجُاص، ٚاْتاد١ٝ االعتجُاص،   

Year 

 

 

(1) 

Average 

Annual GDP 

% 

(2) 

Year 

 

 

(3) 

Gross Domestic 

Investment as % of 

GDP 

(4) 

Year 

 

 

(5) 

Rate 

of  

 

(2)/(4) 

 

1974 15.1 1973 5.2 1974 2.904 

1975 13.9 1974 13.2 1975 1.053 

1976 19.6 1975 33.2 1976 0.590 

1977 14.4 1976 43.7 1977 0.330 

1978 7.7 1977 30.7 1978 0.251 

1979 -0.4 1978 29.3 1979 -0.014 

1980 7.5 1979 42.0 1980 0.179 

1981 2.8 1980 38.8 1981 0.072 

1982 6.4 1981 32.4 1982 0.198 

1983 7.0 1982 49.6 1983 0.141 

1984 5.6 1983 53.3 1984 0.105 

1985 -4.9 1984 54.7 1985 -0.090 

 

ΔY   = Y(t+1) – y(t) t = 1973,…,   1985 

____ ___________  

Y (t)   Y (t)
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ٜزع٢ منٛسز عٛيٛ يًُٓٛ ْغب١ إىل االقتضارٟ االَضٜهٞ صٚبضت   :صابعًا

، ساط <?@8ٚيف عاّ .  1=@8ٚ  1>@8ايشٟ طٛصٙ يف  Robert Solowعٛيٛ 

قتضارٟ ٚتطٜٛضٙ عٛيٛ ع٢ً دا٥ظ٠ ْٛبٌ يف االقتضار يعًُ٘ يف ايُٓٛ اال

 ٚصقت٘ املؾٗٛص٠ يفيُٓٛسز ايُٓٛ املعضٚف بأمس٘ ٚايشٟ قزَ٘ 

“Contibution to the Theory of Economic Growth” 

Journal of Economics Quarterly, Feb1956, 65-94 A 

 

( :)ٚمنٛ ايغهإ ( 9)االرخاص ( 8)ٜٚٛضح منٛسز ايُٓٛ يغٛيٛ نٝف إٔ 

 .غت٣ٛ ايٓاتر يالقتضار ٚنشيو منٛٙ عرب ايٛقتٚايتكزّ ايتكين ٜؤثض ع٢ً َ

 :ٚايُٓٛسز ايشٟ طٛصٙ عٛيٛ ميهٔ ايتعبري عٓ٘ باملعاري١ ايتاي١ٝ

 

Δ K = S (f)  -  (S+n+g) K 

 

سٝح صأؼ املاٍ ( K/EL)ٚعًٝ٘، فإٕ ٖٓاى َغت٣ٛ يضأؼ املاٍ إىل ايعٌُ 

يًعاٌَ َٚٔ ضُٓ٘ تعهػ إْتاد١ٝ ٖشا ايعاٌَ اييت تعهػ بزٚصٖا 

.  ثابت١ (Y/EL)٣ ايتك١ٝٓ املغتدز١َ يف اجملتُع ٚايٓاتر يًعاٌَ َغتٛ

متجٌ ايتٛاطٕ طٌٜٛ االَز  steady stateٚعًٝ٘ فإٕ ساي١ االعتزا١َ 

 .قتضاريال
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ٖٚٞ َؤؽض   –منٛ االْتاد١ٝ ايه١ًٝ  <>@8 عاّ ٚيكز قاؼ صٚبضت عٛيٛ يف

١ًُٝ اثٓا٤ ع ١ايهفا٠٤ املؾرتن١ دتُٝع عٛاٌَ االْتاز زتتُعيكٝاؼ 

األٍٚ َٔ ايكضٕ  ٓضفيالقتضار االَضٜهٞ غري ايظصاعٞ يً –االْتاز 

ًٓاتر ٜضدع باألعاؼ إىل ايُٓٛ ي َٔ َعزٍ% 1?ٚ ٚدز بأْ٘ سٛايٞ .  ايعؾضٜٔ

 .TFPايظٜار٠ يف 

بايطبع مل ٜأخش عٛيٛ يف اعتباصٙ سٝٓشاى ايتشغٝٓات يف ْٛع١ٝ عٛاٌَ 

٢ ملا أخش ٖشٙ ايتشغٝٓات يف ٚست.  االْتاز فُٝا ٜتعًل بايعٌُ ٚصأؼ املاٍ

 .رصاعات يباسجني آخضٜٔ فإٕ االْتاد١ٝ ايه١ًٝ ظًت املضزص ايض٥ٝغٞ يًُٓٛ

ٚيكز مت اعتدزاّ ٖشٙ ايطضٜك١ يكٝاؼ َضارص ايُٓٛ يًعزٜز َٔ ايزٍٚ، ففٞ 

قاّ بكٝاؼ َضارص ايُٓٛ يزٍٚ  Young( >@@8)أسزخ رصاع١ يالقتضارٟ 

يف ْٖٛؼ % :.<يف نٛصٜا ٚ % :.81)ؽضم آعٝا ٚايشٟ نإ ٜرتاٚح بني 

ْٖٛؼ نْٛؼ، تاٜٛإ، نٛصٜا، عٓػافٛص٠ ٚسيو خالٍ ايفرت٠ :  (نْٛؼ

ٚيكز ٚدزت ٖشٙ ايزصاع١ بإٔ عٓػافٛص٠ ؽٗزت منًٛا طفٝفًا .  ==@8 – 1@@8

دزًا يالْتاد١ٝ ايه١ًٝ، بُٝٓا نإ منٛ االْتاد١ٝ ايه١ًٝ يف نٛصٜا 

أَا بك١ٝ ايُٓٛ يف ايٓاتر فًكز % 8:، ٚيف ْٖٛؼ نْٛؼ%<9، ٚيف تاٜٛإ %=8

بإٔ  ;@@8يف عاّ  Kurgmanنضٚمجإ  ايرتانِ ٚيكز أؽاصأصدع إىل 

ٚالبز .  ٘ ايرتانِإٔ ايُٓٛ حيضن ايُٓٛ يف ٖشٙ ايزٍٚ غري َغتزاّ بغبب

١ يعاٌَ االْتاز عٛا٤ ٜزرتادع بغبب تضادع االْتاد١ٝ اذتهلشا ايرتانِ إٔ ٜ

 .نإ صأؼ املاٍ أٚ ايعٌُ
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 –مت إعزارٖا يف أٚاخض ايجُاْٝٓات ىل االقتضار ايبشضٜين ففٞ رصاع١ ٚعٛر٠ إ

ٖٚٞ رصاع١ يًزنتٛصا٠ يف ايعًّٛ االقتضار١ٜ غري َٓؾٛص٠ ٚأجنظت يف عاّ 

 Cobb رٚغالؼ يالقتضار ايبشضٜين  –مت تكزٜض راي١ اإلْتاز نٛب  – 1@@8

– Douglas Production Functionخالٍ ايطفض٠ ايٓفط١ٝ األٚىل ٚيكز 

 :ناْت ْتٝذ١ ايتكزٜض ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 

LogY = 1.6170 + 0.29083 log K + 0.60524 log L 

t(ratio)      (3.7337)           (3.2955)          (7.4793) 

No. of observation = 13 

 

 :إىل َاسا تؾري ْتا٥ر تكزٜض ٖشٙ املعاري١؟  ميهٔ إجياطٖا فُٝا ًٜٞ

 

يف % 8َع افرتاض ثبات صأؼ املاٍ، فإٕ طٜار٠ ٚ.  خالٍ فرت٠ ايزصاع١ .8

 .يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ% =.1ايعٌُ ٜؤرٟ يف املتٛعط إىل طٜار٠ 

يف صأؼ % 8خالٍ فرت٠ ايزصاع١ َٚع افرتاض ثبات ايعٌُ، فإٕ طٜار٠  .9

 .يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ% @1.9املاٍ ٜؤرٟ يف املتٛعط إىل طٜار٠ 

َض١ْٚ ايٓاتر بايٓغب١ يضأؼ + يٓغب١ يًعٌُ إٕ إضاف١ َض١ْٚ ايٓاتر با .:

ٚيف ساي١ املعاري١ فٗٞ أقٌ َٔ ايٛاسز .  املاٍ تكزّ يٓا َؤؽض َضرٚر ايػ١ً

 .ايضشٝح
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ٜٚطًل عًٝٗا، بايتايٞ، راي١ إْتاز سات َضرٚر غ١ً َتٓاقط 

(Decreasingreturn to scale .) ٍمبع٢ٓ آخض، إٕ منٛ عٛاٌَ اإلْتاز مبعز

أٟ إٔ دظ٤ًا َٔ منٛ عٛاٌَ اإلْتاز % 8.1يف اإلْتاز أقٌ َٔ  ٜؤرٟ إىل طٜار٠% 8

ٜٚضدع ايغبب يف سيو إىل ايتهٓٛيٛدٝا غري اجملغز٠ يف .  ٜٗزص رٕٚ َضرٚر

ٚاييت حتز َٔ إْتاد١ٝ عٛاٌَ ( Disembodied technology)اإلْتاز 

 .اإلْتاز

 

ضشٝح ٖشٙ ٚعًٝ٘، فإٕ تطٜٛض صأؼ املاٍ ايبؾضٟ، َجاًل قز ٜغِٗ إجيابًٝا يف ت

 .ايعالق١ اهلٝه١ًٝ ٚسيو عرب صفع إْتاد١ٝ عٛاٌَ اإلْتاز

رٚغالؼ يالقتضار ايبشضٜين أعالٙ  –تعرب ْتا٥ر تكزٜض َعاري١ راي١ نٛب 

إىل سز نبري عٔ طبٝع١ منٛسز ايُٓٛ االقتضارٟ يف ايبشضٜٔ ٚنشيو يف 

فًكز اصتبط منط .  بك١ٝ رٍٚ زتًػ ايتعإٚ ارتًٝذٞ بزصدات َتفاٚت١

ٚيكز اعتُز ايعٌُ بزٚصٙ ع٢ً تزفل .  ُٛ بؾهٌ أعاعٞ بُٓٛ ايعٌُايٓ

ايعُاي١ االدٓب١ٝ عٛا٤ نإ سيو يف االقتضار ايبشضٜين أٚ اقتضارٜات رٍٚ 

 .>?@8 – ><@8زتًػ ايتعإٚ ارتًٝذٞ ٚخاص١ يف ايفرت٠ 

فًكز ؽٗز ايعكزإ ٚايٓضف املاضٝإ طٜار٠ يف ايعُاي١ األدٓب١ٝ املاٖض٠ ٚغري 

يف أعٛام ايعٌُ بزٍٚ زتًػ  –تؾهٌ ايعُاي١ غري املاٖض٠ أغًبٗا  – املاٖض٠

فأصتفع سذِ ايعُاي١ األدٓب١ٝ َٔ .  ايتعإٚ ارتًٝذٞ مبعزالت َضتفع١ دزًا

ًَٕٝٛ عاٌَ يف عاّ  ;.;إىل  ><@8ًَٕٝٛ عاّ يف عاٌَ يف عاّ  8.89
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سٛايٞ  9118، ٚيٝضبح يف عاّ 1@@8ًَٕٝٛ عاٌَ يف  <.<ثِ إىل  >?@8

 .ًَٕٝٛ عاٌَ 8.?

 

ٚميجٌ سذِ ايعُاي١ األدٓب١ٝ ايٓغب١ األنرب َٔ ق٠ٛ ايعٌُ يف رٍٚ اجملًػ 

فكط َٔ إمجايٞ ايعُاي١ سغب % =:سٝح إٔ ْغب١ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ تعارٍ 

تكزٜضات إسضا١ٝ٥ سزٜج١ ٜٚٛضح ادتزٍٚ أرْاٙ ْغب١ ايعُاي١ املٛاط١ٓ يف 

األخض٣ اييت تغع٢ عار٠  رٍٚ زتًػ ايتعإٚ ارتًٝذٞ َكاص١ْ ببعض ايبًزإ

ٚتؾري األصقاّ بؾهٌ ٚاضح إىل االؽهاي١ٝ .  إىل اعتكطاب عُاي١ َٗادض٠

 .اذتار٠ اييت ٜتُٝظ بٗا عٛم ايعٌُ ارتًٝذٞ

 

 تضنٝب١ ق٠ٛ ايعٌُ يف رٍٚ اجملًػ َكاص١ْ ببعض ايبًزإ األخض٣

 %ايعُاي١ املٛاط١ٓ  ايزٚي٘

 =: رٍٚ زتًػ ايتعإٚ

 =@ بضٜطاْٝا

 8@ ت املتشز٠ األَضٜه١ٝايٛالٜا

 1? نٓزا

 =< اعرتايٝا

 >< عٓػافٛص٠

 .، غري َٓؾٛص٠;911رصاع١ َهٓظٟ :  املضزص
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 ٚآفاق٘.. منٛسز ايُٓٛ ايزاخًٞ:   خاَغًا

 

َٓش َٓتضف ايجُاْٝٓات تطٛص منٛسز ايُٓٛ عٔ َا ٖٛ َتعاصف عًٝ٘ يف 

تكين يٝػ ايتكزّ ايRomer (8@?= )منٛسز عٛيٛ، فًكز أرخٌ االقتضارٟ 

 .نُتػري ٜعطٞ َٔ ارتاصز ٚيهٔ ٜتِ حتزٜزٙ َٔ راخٌ ايُٓٛسز ْفغ٘

ٚأؽاص يف ايُٓٛسز ادتزٜز ايشٟ أطًل عًٝ٘ منٛسز ايُٓٛ ايزاخًٞ بإٔ ايٓاتر 

ٜعتُز ع٢ً عٛاٌَ االْتاز ايتكًٝز١ٜ َجٌ ايعٌُ ٚصأؼ املاٍ ٚيهٔ أٜضًا 

ٛقت َع قٝاّ نُا إٔ نت١ً املعضف١ تظرار عرب اي.  ع٢ً نت١ً املعضف١

ٚبايتايٞ فإٕ راي١ االْتاز يهٌ ؽضن١ .. ايؾضنات بظٜار٠ تضانِ املعضف١

سٝح ايٓاتر ٜعتُز ع٢ً عٛاٌَ االْتاز َٚٔ ضُٓٗا نت١ً املعضف١ ارتاص١ 

ٚبايتايٞ فإْ٘ .  يًؾضن١ ٚنشيو نت١ً املعضف١ ايعا١َ يًُذتُع نهٌ

و تغاِٖ يف عضف١، فإْٗا نشيَع ٚدٛر سافظ يًؾضنات إٔ تغتجُض يف امل

 .فٛصاتٖٚشا َاٜطًل عًٝ٘ يف االقتضار ايٛ.  املعضف١ ايعا١َ يالقتضار

 

ٜبك٢ ايكٍٛ بأْ٘ يف ايٛقت ايشٟ ٜٓبػٞ فٝ٘ االٖتُاّ باالٖتُاّ بتشغني 

ْٛع١ٝ عٛاٌَ االْتاز فإٕ ٖٓاى ساد١ إلعطا٤ أ١ُٖٝ يُٓٛ نت١ً املعضف١ يف 

ص١ ايتعًِٝ ايعايٞ َٚا اجملتُع ٖٚشا ٜرتتب عًٝ٘ االٖتُاّ بايتعًِٝ ٚخا

ٚمبع٢ٓ آخض، فإٕ ٖٓاى ساد١ .  ٜتضٌ ب٘ َٔ أْؾط١ ايبشح ٚايتطٜٛض

يتطٜٛض صأؼ املاٍ ايبؾضٟ مبفَٗٛ٘ املتكزّ ايكارص ع٢ً إلعطا٤ أ١ُٖٝ نبري٠ 
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ففٞ ْٗا١ٜ املطاف، .  املغا١ُٖ يف صفع َغت٣ٛ املعضف١ يف االقتضار نهٌ

ري إىل مل ٜهٔ إىل ايعاٌَ بفإٕ ايُٓٛ املغتزاّ ٜبك٢ ٜعتُز إىل سز ن

 .ٖٚٛ ايتكزّ ايتكين ايٛسٝز

 


